
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY OBECNĚ 

PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI  RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ 

GYMNÁZIA ŠTERNBERK (dále jen OPS) 

 

 

Datum:      15.03.2018, 15.00-16.00 hod 

 

Přítomni:    Mgr. Tamara Kaňáková,  Nováková Vítězslava,  Bučková Kamila, Mgr.    Zuzana  

                         Vyjídáková,  Mgr.  Eva Kučerová, Czabe Leo, Knopf Josef,  Mgr.  Maňáková Lea, 

  

Omluveni:  Mgr. Dana  Bryndová,  Doležel Vincenc,  

Neomluven:   

 

Program: 

1. Úvod  

2. Průběžný stav hospodaření OPS – p. Nováková  

3. Hlasování o jednotlivých žádostech na příspěvky z OPS 

4. Informace ředitelky gymnázia o dění ve škole  

5. Různé 

6. Závěr 

 

Ad.1 Ředitelka OPS  přivítala přítomné. Informovala o převzetí dotace Města Šternberka    

           z dotačího programu Podpora pořadatelů kulturních akcí na  „Svatomartinské slavnosti“.    

https://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku/4624-zastupitele-budou-21-unora-

schvalovat-take-dotace.html 

 

 

Ad.2 Předsedkyně správní rady OPS p. Nováková  seznámila přítomné s 

průběžným hospodařením OPS. 

 

Ad.3 Členové OPS diskutovali a následně odhlasovali příspěvky na: 

• 8 ks mikroskopů 

• ubytování nasoustředění pěveckého sboru a výtvarníků 

• příspěvky na mezinárodní jazykové zkoušky 

• dopravu na soutěž pěveckých sborů Brno 

• Dopravu na soutěž Puškinův památník 

• Další položky, které jsou ve výdajích OPS každoročně 

 

      

Ad. 4 Ředitelka gymnázia p. Kaňáková seznámila členy OPS s pokračováním stavebních prací na 

rekonstrukci učeben I.A, II.A a na  dalších učebnách. S průběhem  oprav kabinetů a dalších 

prostor gymnázia. V plánu je oprava učebny zeměpisu a stupňovité učebny. Nastínila také 

problémy související se stavebními pracemi. Plánovaná rekonstrukce hřiště za zatím 

neuskuteční. 

 

https://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku/4624-zastupitele-budou-21-unora-schvalovat-take-dotace.html
https://www.sternberk.eu/novinky-ve-sternberku/4624-zastupitele-budou-21-unora-schvalovat-take-dotace.html


Ad. 5 Pan Czabe přednesl návrh na týkající se změny pronájmu baru na plesech gymnázia 

pořádaných OPS. Na toto téma se následně rozvinula  diskuse. Na příští schůzi OPS připraví 

p.Nováková a p. Maňáková přehled současného stavu a  požadavků na případného jiného 

pronájemce,  aby mohli členové OPS rozhodnout. 

           Paní Bučková informovala o akci „Ukliďte Česko“ připravované na 21.4.2018. 

http://www.uklidmecesko.cz/ 

 

 

 

Ad.7 Příštího jednání OPS bude 24.5.2018. Pokud již nyní víte, že vám termín nebude vyhovovat,   

            můžeme jej ještě změnit. Pozvánku bude zaslána předem. 

            Další jednání pak plánujeme na 10/2018 a 01/2019. 

 

 

 

 

Šternberk  dne 20.3.2018 

 

Zapsala:  Lea Maňáková 

 

 

Přílohy: 

Hospodaření O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2017  ke dni 31.12.2017 
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